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پیارے والدین /دیکھ بھال کرنے والے

ای میل :بوک ٹی آرBucksChildImms@nhs.net .
آپ کے بچے کا ساالنہ فلو ویکسینیشن اب واجب االدا ہے
www.buckshealthcare.nhs.uk/School-nursing
یہ ویکسینیشن پروگرام آپ کے بچے کو فلو سے بچانے میں مدد کے لئے
موجود ہے ،جو ایک ناخوشگوار بیماری ہوسکتی ہے اور بعض اوقات
سنگین پیچیدگیوں کا سبب بنتی ہے۔ اس سال کوویڈ 19-کی گردش میں ہونے کی وجہ سے یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ اہل گروپوں کو فلو سے
بچانے ک ے لئے ٹیکے لگائے جائیں۔ مفت فلو ویکسین انہیں فلو ہونے سے روکنے میں مدد کرے گی اور فلو وائرس سے بہترین تحفظ ہے۔ اپنے بچے کو
ٹیکہ لگانے سے فلو کے پھیالؤ کو روک کر زیادہ کمزور دوستوں اور خاندان کی حفاظت میں بھی مدد ملے گی۔

انٹرا ناک فلو ویکسین آپ کے بچے کو فلو سے بچاؤ کا سب سے موثر تحفظ ہے۔ تاہم ،اگر ماضی میں آپ نے پورسین جیالٹین مواد کی وجہ سے
انٹرا ناک ویکسین سے انکار کر دیا ہے ،تو اب ہم ایک متبادل انجیکشن فلو ویکسین پیش کرنے کے قابل ہیں جو پورسین سے پاک ہے۔ براہ کرم
رضامندی فارم مکمل کریں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے کو آئی ایم فلو ویکسین ملے۔ یہ اسکول میں دیا جا سکتا
ہے ،لیکن اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ رہنا پسند کریں گے تو براہ کرم ٹیکہ کاری ٹیم سے  567860 01296پر رابطہ کریں یا کیچ کلینک مالقات
کا انتظام کرنے کے لئے  bht.buckschildimms@nhs.netای میل کریں۔
آن الئن رضامندی تک کسی بھی آن الئن ڈیوائس کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ براہ کرم درج ذیل لنک پر کلک کریں
 https://www.buckschildimmunisations.co.uk/Forms/Fluجو آپ کو مکمل کرنے کے لئے آن الئن رضامندی فارم کی طرف ہدایت کرے گا۔

ہم  2021/10/11کو آپ کے بچے کے اسکول کا دورہ کریں گے لہذا براہ کرم رضامندی فارم کو  2021/10/08تک مکمل طور پر
مکمل کریں اور درج ذیل اسکول کوڈ استعمال کریں :ای ای 137256۔
ویکسینیشن مفت ہے اور بچوں اور نوجوانوں کے لئے تجویز کی جاتی ہے۔ یہ ناک پر ایک فوری اور سادہ سپرے کے ذریعہ دیا جائے گا۔ یہاں
ویکسینیشن پروگرام کی وضاحت کرنے والے ایک لیفلٹ کا لنک ہے جس میں ان بچوں کی کم تعداد کے بارے میں تفصیالت شامل ہیں جن کے لئے ناک
کی ویکسین مناسب نہیں ہے:
اپنے بچے کو فلو سے بچانا  -پری اسکول اور پرائمری اسکول کی عمر کے بچوں کے والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے معلومات
()publishing.service.gov.uk

اس نایاب صورت میں کہ آپ کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے ،براہ کرم ٹیکہ کاری ٹیم سے رابطہ کریں جو فون پرآپ کے ساتھ رضامندی فارم کو
ختم کرے گی۔ پھر ،اس کےسال ہم کوویڈ 19-کی ممکنہ ترسیل کی وجہ سے کوئی کاغذی رضامندی فارم یا پرچے دینے سے قاصر ہیں۔
اگر آپ کو ان ٹیکوں کے بارے میں مزید معلومات درکار ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں تو براہ کرم ہماری ٹیکہ کاری ویب سائٹ پر جائیں جس میں ہماری
سروس کی مکمل تفصیالت ہیںhttp://www.buckshealthcare.nhs.uk/School-nursing/immunisations.htm :

اگر آپ کے پاس آن الئن رضامندی فارم یا فلو ویکسین سے متعلق کوئی

سواالت ہیں تو براہ کرم بکنگھمشائر ایمونائزیشن ٹیم سے 01296

 567860پر رابطہ کریں۔
آپ کا خلوص نیت سے،
ایس سمیزل
سامنتھا سمسن – ٹیکہ کاری ٹیم کی قیادت
اگر آپ کا بچہ گھرگھراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے یا آن الئن فارم مکمل کرنے کے بعد اس کی دمہ کی دوا میں اضافہ ہو جاتا ہے تو براہ کرم ٹیکہ کاری ٹیم

سے 567860 01296پر رابطہکریں۔ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو فلو کے خالف قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو براہ
کرم وجہ بتاتے ہوئے رضامندی فارم مکمل کریں۔ اس سے ہمیں سروس کی منصوبہ بندی اور بہتری میں مدد ملے گی۔ مزید معلومات کے لیے
دیکھیںwww.nhs.uk/child-flu :

بکنگھمشائر بھر میں شدید اور کمیونٹی خدمات کی ایک رینج فراہم کرنا
کرسی :ہیٹی لیولین ڈیویس چیف ایگزیکٹو :نیل میک ڈونالڈ

